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Utdanningsplan til Kjørebanebyggeraspirant (KBA) 

Formål 
Kjørebanebyggeraspirant (KBA) utdannelsen er første nivå til å kunne praktisere som banebygger på stevner 
innen norske kjørestevner. Formålet er å gjøre en KBA i stand til å bygge på distrikts stevner lett klasse og alle 
klasser på klubb stevner. 

Målgruppe 

Personer med god kjennskap til Kjøring og er interessert i banebygging. Videre er det viktig med positiv 
innstilling og at kursdeltager har god kjennskap til KR l og KR IX. Aldersgruppe mellom 18-72 år. 

Opptakskrav 
- Dokumentert erfaring fra arrangement av kjørestevne, f.eks. fungert som funksjonær i 

dommersekretariatet ved dressurprøven, respektive maraton og presisjonskjøring, eller erfaring som 
konkurransekusk 

- Gjennomført teoretisk kvalifikasjonsprøve med fokus på reglement KR-I og KR-IX 
- Deltagere må ha betalt medlemskontingent og være registrert med en særidrettsfunksjon i klubben sin 

Gjennomføring 

Ønsker man å delta på kurs, melder man seg på når det blir lagt ut i kurskalenderen på NRYF sin hjemmeside. 
Finnes det ikke noen kurs kan man melde sin interesse til Teknisk Komité Kjøring (TKK), så vil det bli avholdt 
KBA-kurs med den frekvens som behovet tilsier. 

 
Kurs vil typisk bli avholdt over en helg og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen, samt en vurdering av 
personlig egnethet fra kurslæreren.  

Teknisk Komité Kjøring (TKK) har autorisasjonsmyndighet 

Utdannelsens varighet 
Antall kurstimer totalt:  

20 timer hvorav 5 timer teori og 15 timer praksis inkl. gjennomgang av praktiske arbeidsoppgaver 

Innhold 

Utdannelsen fokuserer på; 

• Kjennskap til relevant regelverk (KR-I og KR-IX) 

• Teoretisk og praktisk planlegging av de enkelte konkurransedelene, inkludert dokumentasjon  

• Hestevelferd 

• Veiledet praksis i bygging av A/B/C baner, inkl. utforming av stevnearena 
 

Selvstudium i forkant av kurs 

KR- I nettkurs (når gjort tilgjengelig). Det forventes at deltagerne har en oversikt over KRI og KRIX før kursstart. 
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Forventet læringsutbytte 

En KBA skal ha viten og forståelse om: 
- NRYF’s normer og verdier – inkl. R.A.S.K og Idrettens nulltoleranse for enhver form for rasisme, 

mobbing, diskriminering, overgrep og seksuell trakassering 
- Grunnleggende kjennskap til KR-I og KR-IX 
- Kunne planlegge og gjennomføre et stevne som banebygger på lett nivå. 

 

Eksamen 
Bestått kurs krever deltagelse på hele kurset samt bestått hjemmeeksamen til min 70 %.  

Personlig egnethet vil også bli vurdert av ansvarlig kursholder og tillegges også vekt før autorisasjon gis.  

Etter å ha bestått kruset vil kursbeviset ligge i www.minidrett.no på enkeltes bruker. 

Personlig egnethet: 
Ved vurdering av personlig egnethet legges det vekt på modenhet, evne til å beholde roen, evne til dialog og 
samarbeid, profesjonell opptreden samt trygghet i banebygger rollen. 

Autorisasjon 
En KBA vil være autorisert til: 

- Å bygge på distrikts stevner lett klasse og alle klasser på klubbstevner. 

Opprettholdelse av autorisasjon 

For å opprettholde autorisasjonen må en KBA bygge maraton- og presisjonsbane på høyeste stevnetype man 
er autorisert for ved minst 1 kjørestevne pr. kalenderår, samt delta på 1 relevant kurs og/ eller fagseminarer 
og sende inn dokumentasjon på praksis og kurs/samlinger (praksiskort) til NRYF innen 10. desember hvert år. 

Videreutdanning  
Hvis man ønsker å videreutdanne seg er neste nivå å bli autorisert som Kjørebanebygger 1 (KB1).  

Før man kan ta KB1 utdannelsen må man ha innehatt KBA graden i minst 1 år med gjennomført praksiskrav. 
For mer informasjon se KR I Tillegg 5, samt egen utdanningsplan for KB1. 

Planens gyldighet 
Utdanningsplanen er til enhver tid underlagtbestemmelsene som står i KR I Tillegg 5. 
Utdanningsplanen er gyldig fra og med 16.15.2022 
Sist oppdatert 16.15.2022  

Litteratur: 
KR I 
KR IX 
https://www.rytter.no/sport/reglement 
Kurskompendium (Utarbeides og kommer høsten 2022) 

http://www.minidrett.no/
https://www.rytter.no/sport/reglement

